
Autoreferát                                                                                                             Ing. Petr Sysel  

 

  
    1 

 

  

Obsah 

Anotace .................................................................................................... 2 

Annotation ............................................................................................... 2 

Seznam použitých značek a symbolů .................................................... 3 

ÚVOD....................................................................................................... 4 

1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ........................................................ 5 

2 PŘÍNOS A MOŽNOSTI NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ ....... 7 

3 NÁVRH KONCEPTU STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ ..................... 10 

4 ROZBOR VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ ........................................ 11 

5 NÁVRH OTOČNÉHO STOLU .................................................. 13 

5.1 Spodní deska ............................................................................ 14 

5.2 Uložení otočného stolu ............................................................ 16 

6 POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ A JEHO ČÁSTÍ ......................... 25 

7 ZÁVĚR .......................................................................................... 27 

7.1 Přínos pro vědu ........................................................................ 29 

7.2 Přínos pro praxi ........................................................................ 29 

8 SUMMARY ................................................................................... 30 

POUŽITÁ LITERATURA .................................................................. 32 

PUBLIKACE AUTORA ...................................................................... 33 

ŽIVOTOPIS AUTORA ........................................................................ 34 

 
 
 
 
 
 



Autoreferát                                                                                                             Ing. Petr Sysel  

 

  
    2 

 

  

Anotace 

Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového strojního zařízení pro 

kompletaci podskupiny světelných modulů hlavního světlometu do osobního automobilu. Toto 

zařízení mělo být navrženo pro konkrétní operaci, která měla být na tomto stroji realizována. Pro 

splnění všech požadavků na kompletaci nosného rámu modulu s optickou čočkou nebylo možné 

použít standardního pracoviště montážní linky. Bylo tedy nutné navrhnout nové zařízení včetně 

všech potřebných přípravků a nástrojů, které bude schopno tyto požadavky plnit. 

Hlavní část disertační práce se soustředí na návrh a konstrukci strojního zařízení jako celku 

včetně přípravků i nástrojů. Kapitoly jsou zaměřeny na konstrukci jednotlivých podsestav. Tyto 

podsestavy jsou seřazeny v pořadí podle požadavků návrhu nového zařízení. Dále je popsán návrh 

otočného stolu včetně výpočtů potřebných pro samotnou konstrukci tohoto stěžejního prvku 

vyvíjeného zařízení.  

V závěrečné části disertační práce jsou uvedeny popis a funkce nového zařízení. Jsou zde 

uvedeny rovněž závěry včetně přínosů pro vědu i praxi a doporučení pro další výzkum či návrh 

podobných zařízení pro podobné aplikace.    

Annotation 

The dissertation thesis deals with the design and construction of a new machine for 

completing a sub-group of headlamp light modules into a passenger car. This device should be 

specifically designed for the intended use. In order to meet all the requirements for the assembly 

of the support frame for the optical module, it was not possible to use the standard workstation of 

the assembly line. It was therefore necessary to design a new facility, including all the necessary 

products and tools that will be able to meet these requirements. 

The main part of the dissertation focuses on the design and construction of machinery as a 

whole, including products and tools. The chapters are focused on the design of individual 

subassemblies. These subassemblies are ranked according to the design requirements of the new 

device. The design of the rotary table including the calculations required for the construction of 

this core element of the newly developed device is included. 

The final part of the dissertation consists of the description of the new device and its 

functions. Conclusions including benefits for both scientific research and practical applications, 

and recommendations for further research or design of similar devices for these types of 

applications are included in the closing section. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 
3D Trojrozměrný [-] 

FA axiální síla [N] 

FrA radiální síla v bodě A [N] 

FrB radiální síla v bodě B [N] 

J moment setrvačnosti desky [kg·m2] 

Ka externí axiální síla [N] 

LED light-emitting diode [-] 

M kroutící moment [N·m] 

ME potřebná hodnota kroutícího momentu [N·m] 

MT teoretická hodnota kroutícího momentu [N·m] 

V objem otočné desky [m3] 

Wk kinetická energie [N·m] 

a délka strany [m] 

b délka strany [m] 

c délka strany [m] 

k Koeficient [-] 

m hmotnost otočné desky [kg] 

p Tlak [Pa] 

r Poloměr [mm] 

t Čas [s] 

ve efektivní rychlost [m·s-1] 

α Úhel [°] 

ε úhlové zrychlení [rad·s-2] 

ρ objemová hustota [kg·m-3] 

π ludolfovo číslo [3,1415] 

φ úhel natočení [rad] 

ω úhlová rychlost [rad·s-1] 
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ÚVOD 

 
Vývoj světlometů v automobilovém průmyslu stále vzrůstá. Světlomety prošly různými 

stupni vývoje a dnes jsou běžně používané ve světlometech halogenové, xenonové, bixenonové či 

LED technologie. [1] Na vzrůstu jsou také nejrůznější typy světelných modulů, které slouží buď 

jako hlavní nebo vedlejší světelný zdroj.  

Tento rychlý vývoj je dán právě konkurenceschopností mnoha výrobců automobilů, tedy 

snahou přijít na trh s něčím novým a co možná nejdříve za použití nejmodernějších technologií. O 

konstrukci či návrhu designu samotného světlometu či použitých typů světelných zdrojů je možné 

v literatuře najít mnoho informací, ale o samotné výrobě či montáži ať už dílčích celků či celkové 

sestavy světlometu je informací minimum. Je to dáno tím, že každý světlomet se skládá z různých 

počtů komponentů a na složení těchto dílů v jediný celek existuje řada přípravků a pracovišť 

specifických právě podle požadavku na kompletaci dané skupiny vznikající na daném pracovišti. 

Tato práce se právě zabývá návrhem a konstrukcí výrobního zařízení určitého celku kompletace 

světelného modulu a poukazuje na vývoj této fáze výroby ještě při samostatném návrhu 

světlometu.  

Nejmodernější technologie a počítačová podpora 3D programů pro nejrůznější návrhové, 

simulační, výpočtové aj. programové zpracování těchto dat umožňuje právě vývoji 

automobilových světlometů uvádět nové designy s různými světelnými zdroji na trh                          

v relativně krátkém čase. Právě při použití těchto softwarů je konstrukce výrobních linek                

pro tyto světlomety zahájena ještě před samotným uvolněním daného světlometu nebo běží téměř 

souběžně s konstrukcí světlometu. Tím je zkrácena doba samotného uvedení do výroby. Hlavním 

požadavkem a tím i kritériem na výrobní linky je počet kusů vyráběných za rok, tzv. výrobní takt 

linky. Největší úspora je zkrácení výrobních časů a snaha eliminovat vedlejší časy na co nejnižší 

hodnotu. 

Při montáži nebo jiném výrobním procesu je rovněž nezbytné, aby ustavování, upínání     a 

výměna byla snadná, rychlá, bezpečná, spolehlivá a během procesu nesmí výrobek, součást či jiný 

výrobní prvek měnit svou polohu, pokud změna polohy není žádoucí pro další operaci. Proto se 

konstruují speciální přípravky a stroje s automatizační nebo robotizační technikou pro ustavení, 

upínání, manipulování a montáž součástí, aby se minimalizoval počet přepínání, zvýšila přesnost, 

snížila pracnost výroby, zvýšila produktivita práce, snížily náklady na výrobu i přes náklady do 

přípravku vložené. 
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Cílem disertační práce bylo navrhnout jednoúčelový stroj včetně potřebného přípravku                   

a dalších nástrojů pro kompletaci optické čočky a nosného rámu pro společnost Hella Autotechnik 

s.r.o. Mělo být navrženo strojní zařízení pro první pracoviště výrobní montážní linky na výrobu 

světelných modulů v návaznosti na další pracoviště a operace na nich prováděných. Na tomto 

pracovišti mělo dojít ke kompletaci vstupujících dílů na výrobu podskupiny světelného modulu do 

hlavního světlometu osobních automobilů. Dalším požadavkem byla snadnost ovládání a obsluha 

pomocí pouze jednoho operátora.  

 

Na tomto pracovišti byla požadovaná operace soustředěna pouze na zalisování optické 

čočky do nosného rámu s vyloučením lidského kontaktu s touto optickou čočkou. 

 

 

Obr. 1.1 Směr montáže optické čočky do nosného rámu 

 

Tato podskupina se dále přesouvá na další pracoviště, kde se provádějí další operace, které 

navazují na sebe ve výrobním taktu montážní linky. 

Další a rozhodující požadavek vyplynul z požadovaného taktu výrobní linky, který byl dán 

hodnotou 20-ti sekund / kus. Na první pohled jednoduchý úkol pro spojení optické čočky s 

nosným rámem. Jednotlivé části návrhu přípravku, stroje a jejich stěžejních částí jsou zpracovány 

v následujících oddílech disertační práce.  
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Jednotlivé cíle disertační práce: 

 rozbor dosavadních způsobů montáže modulů,  

 návrh a konstrukce jednoúčelového stroje,  

 stanovení tvaru a rozměrů pro layout výrobní linky,  

 návrh a konstrukce přípravků včetně vybavení,  

 volba vhodného způsobu manipulace,  

 výpočet a určení parametrů nutné pro dráhy manipulace,  

 návrh a výpočet otočného stolu,  

 dodržení cenového rozpočtu,  

 dodržení ergonomických i bezpečnostních požadavků,  

 návrh a volba pneumatických prvků včetně pneumatického schématu,  

 splnění požadovaného výrobního taktu.  
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To meet all the requirements and criteria focused only on the optical lens mounting on the 

support frame, I decided to equip this device with a pair of industrial robots. By focusing on the 

possible use of these robots, I tried to design a different concept of the new device. One of the 

main objectives was to move this device from a single-purpose machine to a partially universal 

one. Mounting preparations are therefore designed to be interchangeable to increase device 

variability. 

Another goal I was focusing on was to use the industrial robots as efficiently as possible. 

After a detailed analysis of the times for each operation of all input components into the 

production line, it was a challenge to design this device as a compact, multi-component module. 

As a result a machine was designed, which allows the completion of four input components. 

 thermal sheet, 

 optical lenses, 

 support frame, 

 insurance sheet. 

This subgroup also had to be produced in the required production cycle, which is 20 seconds 

per piece. 

      Among one of the core subassemblies, I included the design of the rotary table, including the 

main calculations. In this case, the rotary table is an element that is fitted with newly designed 

interchangeable tools. It serves not only as the carrier of these products but also serves as a 

separating element of the working space between the operator and the industrial robot. The 

advantage of the proposed table is the possibility of the operator acting on the product on his side 

of the rotating table in the independence of the robot manufacturing process. Simply put, when a 

robot works on its side, the operator can independently perform the operation steps thus reducing 

the extra time needed for these operations during the industrial robot's machine time. 

      The result of the design is the construction of a suitable machine that can handle more 

operations than was required for a specific workplace at the very start of the assignment. This has 

brought many advantages and savings in the production of light modules. The primary saving is 

that this device replaces three workstations, and this led to a reduction in the number of 

workstations by two in the assembly line, meeting all the requirements specified in the assignment 

for each operation. 
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8 SUMMARY 

 
    When developing new devices, great emphasis should be placed on the elaboration of detailed 

studies in which the directions and goal for the development project are clearly identified. The 

realization of the computational and construction works will ensure the basic functionality of the 

new machines, but the indispensable element for the complex optimization of the product is the 

industrial design. It is reflected not only in the selected design and shape, but also influences in a 

fundamental way the versatility of the components used, the environmental impact of the 

production, the shelf life and the transportation of the parts, the material saving, the packaging and 

other elements not often observed from the common prospective. 

    The aim of the dissertation was to design and construct single-purpose machinery that will be 

part of the assembly line. After the installation of this equipment into the assembly line following, 

the main criterion was to maintain the manufacturing cycle of the whole assembly line for the 

production of one piece, which was set at 20 seconds per unit. The facility aimed to assemble an 

optical lens with a support frame. 

The introduction section of this thesis describes the basic categories and principles of light 

modules used in main headlamps not only in passenger cars. The following chapter refers to 

previously used methods of mounting the optical lens in the support frame. These methods were 

applied to the first-generation optical light modules that were inspiration and knowledge base for 

designing a new device. However, the design of the input elements, including the handling of 

those elements, was completely different and therefore not usable for this particular case. The 

following chapters describe the primary considerations and concepts of the new device. Due to the 

acquisition of new information and the introduction of additional requirements for specific 

operations that arose during the first phase of the design, the solutions for the design varied. 

The main part of the dissertation describes the procedure of construction of the main 

subassemblies, which are an integral part of the final equipment. Firstly, I focused on designing 

the product and analyzing the activities to accomplish the operation in the required pace of the 

production line. The analysis of the time requirements revealed that the speed is a limiting factor. 

In addition to the operation itself, which lasts for a few seconds, many extra times have entered 

the process and I have focused on these unproductive periods to be eliminated or better used. As a 

result, the product was designed for multiple entry inputs. 

Autoreferát                                                                                                             Ing. Petr Sysel  

 

  
    7 

 

  

2 PŘÍNOS A MOŽNOSTI NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
Pro plné využití průmyslových robotů a nemalých nákladů vložených do tohoto pracoviště 

jsem si dal za úkol navrhnout pracoviště, které bude schopné zkompletovat celkem čtveřici 

komponentů.  

Podskupina se tedy skládá z: 

 nosného rámu, 

 tepelného plechu, 

 optické čočky, 

 pojišťovacího prvku. 

 

 

 

Obr. 2.1 Postup montáže uvažovaných komponentů 

 

Tímto by na tomto pracovišti vznikala komplexnější a rozsáhlejší podskupina modulů, 

která by jinak musela vznikat postupně na více pracovištích. Běžně by tyto operace musely být 
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realizovány celkem na 3 pracovištích s obsluhou. Tyto stroje by byly součástí montážní linky a 

byla by zapotřebí určitá výrobní plocha, která by zabírala plochu asi 5,5 m2. 

 

Obr. 2.2 Požadovaná pracovní plocha pro tři ruční pracoviště 

 

Navrhovaným a potřebným novým zařízením lze snížit počet pracovišť ve výrobní lince 

z 3 na 1 a ušetřit operátory na těchto dalších pracovištích a mít tyto procesy pod kontrolou s 

vyloučením možnosti poškození optické čočky. 

 

Mezi hlavní výhodné argumenty byly zahrnuty: 

 

 snížení počtu pracovišť,  

 snížení počtu operátorů,  

 jednoduchá obsluha,  

 vyloučení lidského kontaktu s optickou čočku,  

 smontování vždy správných komponentů,  

 roztřídění neshodných či jiných čoček,  

 dodržení výrobního taktu,  

 nenavýšení zastavěné plochy,  

 poloautomatizace procesů,  

 variabilita zařízení,  

 rychlá změna varianty výroby,  

 vykrytí vedlejších časů,  

 oddělení pracovních prostorů (roboty / obsluha),  

 vzdálené programování,  

 snížení počtu přípravků,  
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7.1 Přínos pro vědu 

Tato disertační práce může mít následující poznatky a přínosy pro vědní obor: 

 návod a postup pro konstrukci nového zařízení, 

 optimalizace návrhu otočného stolu, 

 poukazuje na možnosti využití otočného stolu, 

 zjištění, využití či rozšíření možností průmyslových robotů, 

 postupy pro vytipování kamerových systémů s použitím externího osvětlení. 

 

7.2 Přínos pro praxi 

Přínosy této disertační práce pro praxi mohou být následující: 

 automatizace některých pracovišť, 

 jednoduché oddělení pracovního prostoru robot vs. operátor, 

 návod pro snížení počtu operátorů,  

 aplikace kamerových systémů, 

 komunikace kamerového systému s polohovacím zařízením na stejné úrovni, 

 zabezpečení strojního zařízení. 
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Pro splnění všech požadavků a kritérií soustředěných pouze na operaci zacvaknutí optické 

čočky do nosného rámu jsem se rozhodl vybavit toto zařízení hned dvojicí průmyslových robotů. 

Zaměřením na možné využití možností těchto robotů jsem se snažil navrhnout odlišný koncept 

nového zařízení. Jedním z hlavních cílů bylo posunout toto zařízení z jednoúčelového stroje do 

pozice částečně universálního. Montážní přípravky proto byly koncipovány jako výměnné pro 

zvýšení variability zařízení. 

Dalším cílem, na který jsem se zaměřil, bylo co nejvhodněji využít možnosti průmyslových 

robotů. Po podrobném rozboru časů na jednotlivých operacích u všech vstupujících komponentů 

do výrobní linky bylo výzvou toto zařízení navrhnout tak, aby kromě zacvaknutí optické čočky 

s nosným rámem tu vznikla kompaktnější modulová skupinka skládající se z více komponentů. 

Výsledkem návrhu vzniklo strojní zařízení, které umožňuje kompletaci hned čtyř vstupujících 

komponentů. 

 tepelného plechu,  

 optické čočky, 

 nosného rámu, 

 pojišťovacího plechu. 

        Tato podskupina rovněž musela vzniknout v požadovaném výrobním taktu, a to ve 

výsledných 20-ti sekund na kus. 

        Mezi jednu ze stěžejních podsestav jsem zařadil návrh otočného stolu včetně hlavních 

výpočtů pro správné navržení. V tomto případě je otočný stůl prvek, který je osazen právě 

navrženými výměnnými přípravky. Neslouží pouze jako nositel těchto přípravků, ale slouží i jako 

oddělovací člen pracovního prostoru mezi operátorem a průmyslovým robotem. Výhodou 

navrženého stolu je možnost působení operátora na své straně otočného stolu na přípravku 

v nezávislosti výrobního procesu robota. Jednoduše řečeno, když robot pracuje na své straně, 

může operátor vyjímat, zakládat další kusy potřebné pro výrobu a snižovat tak vedlejší časy 

potřebné pro tyto úkony během strojního času průmyslového robota.    

Výsledkem návrhu je konstrukce vhodného strojního zařízení, které je schopno řešit více 

operací, než bylo požadováno pro konkrétní pracoviště na samotném začátku zadání. To sebou 

přineslo mnoho výhod a úspor ve výrobě světelných modulů. Hlavní úspora je dána tím, že toto 

zařízení nahrazuje trojici pracovišť, a to vedlo ke snížení počtu o dvě pracoviště v montážní lince 

při splnění všech požadavků specifikovaných v zadání pro jednotlivé operace.  

Autoreferát                                                                                                             Ing. Petr Sysel  

 

  
    9 

 

  

 snížení počtu upínání,  

 snížení přímých provozních nákladů,  

 možnost rozšíření výrobních možností zařízení,  

 minimalizace rizika poškození optické čočky,  

 návratnost investic do 5-ti let,  

 snadná demontáž pro případný transport zařízení. 

 

Mezi hlavní nevýhodné argumenty byly zahrnuty: 

 

 vyšší náklady na pořízení strojního zařízení (vývoj, programování atd.),  

 složitější naprogramování,  

 rozměry zařízení. 

 

Obr. 2.3 Hlavní rozměry navrhovaného zařízení 

 

Hodnota půdorysové zástavby 6,2 m2 nového zařízení není sice menší než trojice ručních strojů, 

ale rozdíl je nepatrný a výhody silně převažují nad nevýhodami. 
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3 NÁVRH KONCEPTU STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 
Po úvaze a rozčlenění všech operací, které by mohlo být schopno zařízení realizovat, byl 

rozpracován podrobnější návrh řešení. Koncept celkového zařízení včetně principu obslužnosti 

začíná náčrtem. Tyto náčrty, ať již přípravku či stroje, slouží pouze jako orientační a jsou 

nejrychlejším nástrojem pro prvotní představu o celkové podobě a funkčnosti zařízení. Na těchto 

náčrtech proběhl rozbor pracovního cyklu a sledu operací. 

 

Obr. 3.1 Prvotní náčrt pro rozbor principu zařízení 

 

Po schválení předloženého konceptu se začíná 3D návrhem a hrubým odhadem základních 

rozměrů při tvorbě nového zařízení, aby mohl být vytvořen návrh celkového layoutu montážní 

linky pro vyšetření potřebného výrobního prostoru ve výrobních podmínkách. Hrubý 3D návrh je 

dále konzultován i v souvislosti s odhalením prvotních poznatků při objemovém modelování při 

použití daných ovládacích prvků, ať už pohonných jednotek či senzoriky. 

¨ 

Obr. 3.2 Hrubý 3D návrh 
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7 ZÁVĚR 

 
Při vývoji nových zařízeních by měl být kladen velký důraz na zpracování detailních studií, 

v rámci, kterých je určen směr a nové myšlenky pro řešení vývojového projektu. Realizace 

výpočtových a konstrukčních prací zajistí dosažení základní funkčnosti nových strojů, avšak 

nezbytným prvkem pro komplexní optimalizaci produktu je průmyslový design. Ten se promítá 

nejen ve zvoleném konstrukčním a tvarovém řešení, ale ovlivňuje rovněž zásadním způsobem 

univerzálnost použitých komponent, dopad výroby na životní prostředí, skladovatelnost a 

přepravu dílců, úsporu materiálu, balení a další prvky, které při běžném úhlu pohledu nejsou 

řešeny. 

Cílem disertační práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoúčelové strojní zařízení, které 

bude součástí montážní linky. Po zařazení tohoto zařízení do montážní linky                            v 

návaznosti na další pracoviště bylo stanoveno hlavní kritérium, a to dodržení výrobního taktu celé 

montážní linky na výrobu jednoho kusu, který byl stanoven hodnotou 20 sekund na kus.  Na 

pracovišti mělo dojít ke kompletaci optické čočky s nosným rámem. 

V úvodu této práce popisuji základní rozdělení a princip světelných modulů používaných 

v hlavních světlometech nejen osobních automobilů. V další kapitole se zmiňuji o předchozích 

způsobech montáže optické čočky s nosným rámem. Tyto způsoby byly aplikovány pro optické 

světelné moduly tzv. prvních generací, kde jsem se snažil najít či využít některých poznatků jako 

odrazového můstku pro návrh nového zařízení. Konstrukce vstupních prvků včetně požadavků na 

manipulaci s těmi prvky však byly zcela odlišná, a tudíž pro konkrétní případ nepoužitelná. 

Následující kapitoly popisují prvotní úvahy a představy o podobě nového zařízení. Vlivem 

získávání nových informací a kladením dalších požadavků pro konkrétní operace, které přicházely 

během první etapy konstrukce, se měnily i varianty návrhu řešení.  

V hlavní části disertační práce je popsán postup konstrukce hlavních podsestav, které jsou 

nedílnou součástí výsledného zařízení. V první řadě jsem se soustředil na konstrukci přípravku a 

rozbor činností pro splnění dané operace v požadovaném taktu výrobní linky. Rozborem a 

analýzou požadovaného času bylo patrné, že tento čas je velmi limitující. Kromě samotné operace, 

která ve výsledku trvá pár sekund, vstupovalo do procesu mnoho vedlejších časů a na tyto časy 

jsem se zaměřil pro jejich eliminaci nebo lepší využití těchto neproduktivních časů. Výsledkem 

bylo navržení přípravku pro vícenásobné zakládání vstupujících dílů. 
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 vyjmutí dílů z přípravku (vykonává obsluha), 

 proces se opakuje. 

 

 

 

Obr. 6.1 Náhled celkového pracoviště 

 

 Pro jiné použití, než je výše uvedeno, není zařízení určeno. K účelnému využívání patří 

rovněž dodržování pokynů k bezpečnosti, provozu, údržbě a obsluze, které jsou popsány v 

interním návodu k obsluze. 

 Předpokládané použití nakupovaných částí tohoto zařízení a jejich bezpečné používání 

je obsaženo v samostatných návodech na obsluhu, které jsou součástí celkové dokumentace tohoto 

zařízení. 
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4 ROZBOR VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 
Strojní zařízení bylo navrženo jako poloautomatické a bylo složeno z několika dílčích 

prvků. U návrhu hlavních prvků sestavy bylo nutné udělat kontrolní výpočty pro správné 

nadimenzování celé soustavy. Ostatní prvky byly navrženy odborným odhadem                             

či předchozími zkušenostmi s použitými prvky. Navržené zařízení bylo rozděleno                           

na jednotlivé podsestavy: 

 montážní přípravek,  

 otočný stůl,  

 nosný rám,  

 manipulační roboti,  

 nástroje robotů,  

 zásobníky materiálu,  

 rozpoznávací zařízení.  
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Obr. 4.1 Rozmístění robotů dle pracovních dosahů 

 

Návrh a konstrukce jednotlivých podsestav byly řešeny v logické posloupnosti                           

a návaznosti na tvorbu celkového zařízení. Nejtěžším úkolem bylo dodržení výrobního taktu, které 

muselo být výrobní zařízení schopné plnit i za předpokladu rozšíření více-operací. Pod pojmem 

více-operací se rozumí kompletace všech čtyř komponentů do jedné podskupiny.  

Konstrukce úplně nového strojního zařízení je ideální stav pro konstruktéra, který má 

volnou ruku při jeho vytváření. Není limitován daným prostorem již daných standardních desek 

přípravků, strojů či připojovacích rozměrů. Takto navrhne specifický jednoúčelový nebo 

víceúčelový stroj pro konkrétní využití a tím určí daný pracovní prostor, který je již limitující pro 

další případné projekty realizované na témže zařízení. Při úkolu vyvinout a navrhnout nové 

zařízení by měl konstruktér být z části vizionář a uvažovat pro případné další využití 

navrhovaného zařízení. Tento úkol je velmi složitý i obsahově rozsáhlý pro celkové zpracování a 

uvedení v reálný celek. 
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6 POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ A JEHO ČÁSTÍ 

 
Navržené strojní zařízení bude sloužit ke kompletaci podskupiny modulů. Založení nosného 

rámu, tepelného plechu a OS shieldu provede obsluha do přípravku, který je namontován na 

otočný stůl stroje. O kompletaci tepelného plechu, čočky a OS schieldu do nosného rámu se stará 

robot IRB 2600 se speciálním chapadlem upraveným pro manipulaci se všemi vstupujícími prvky. 

Podávání správných a vhodně naorientovaných čoček zajišťuje pomocný robot IRB 120. Zařízení 

lze osadit výměnnými přípravky, které umožní kompletovat různé moduly s podobnou či shodnou 

čočkou. Dvojice robotů včetně podavače blistrů s čočkami jsou umístěny v pracovní buňce, která 

je opatřena ochrannými kryty. Pracovní buňka obsahuje otočný stůl, který nese dvojici přípravků, 

to proto, aby v době, kdy robot pracuje, obsluha mohla vyjímat a zakládat nové díly. Součástí 

zařízení jsou: 

 rám pracovní buňky s krytováním,  

 otočný stůl, 

 robot IRB2600, 

 robot IRB120, 

 nástroje robotů, 

 podavač zásobníku čoček, 

 výměnné přípravky. 

 

Předpokládané použití strojního zařízení 

 Toto popisované strojní zařízení je určeno ke spojování dílů založených                              

ve výměnných přípravcích pomocí robota. 

 

Popis pracovní operace: 

 založení spojovaných dílů do přípravku (vykonává obsluha), 

 zavření čelních dveří, 

 upnutí dílů, 

 otočení stolu o 180°, založené díly se otočí před robot, 

 kompletace požadovaných dílů, 

 otočení stolu o 180°, sestavené díly se otočí před obsluhu, 

 otevření čelních dveří, 
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Větší hodnotu než 140 N·m splňoval pouze největší vyráběný kyvný pohon od zvolené firmy 

Festo s průměrem pístu 100mm. Uvádí teoretickou hodnotu 150 N·m při tlaku 0,6 MPa.  

 I když jsou pneumatické prvky navrženy až do tlaku 1 MPa, tak konstrukce zařízení 

s těmito prvky byla konstruována na maximální hodnotu 0,6 MPa. To z důvodu, že tato hodnota 

tlaku je totiž nastavena v celé rozvodné soustavě společnosti Hella Autotechnik s.r.o.     

 
Kinetická energie tělesa s rotačním pohybem 

V závislosti na hmotnostním momentu setrvačnosti a úhlové rychlosti v konci kyvu 

může i malý krouticí moment vygenerovat velkou kinetickou energii. Při náhlém zastavení 

rotujícího předmětu může v konci kyvu kinetická energie poškodit mechanismus kyvného pohonu. 

Tento limit nesmí být překročen pro daný typ kyvného pohonu, který je doporučen pro konkrétní 

typ. Dojde-li k překročení hodnoty kinetické energie, tak se musí k ochraně pohonu požít externí 

dorazy například s hydraulickými tlumiči. 

 

 Hodnota kinetické energie je dána vzorcem: 

[5]                                                                                        (11) 

              

 Výrobci pneumatických kyvných pohonů uvádějí různé přípustné hodnoty pro zvolený 

typ pohonu. Buď uvádí maximální přípustný moment setrvačnosti, nebo maximální kinetickou 

energii.  

 Z výsledků a porovnání doporučených hodnot bylo patrné, že sám kyvný pohon není 

schopen ubrzdit rotaci stolu v koncové poloze. Pro tento případ bylo nutné doplnit otočný stůl o 

vhodné externí tlumiče rázu.  

 Použijí-li se vhodné externí dorazy k absorpci kinetické energie, stačí k určení velikosti 

kyvného pohonu pouze potřebný krouticí moment. 

 Externí dorazy se používají po překročení přípustné kinetické energie, ale umístění 

těchto dorazů je důležitou součástí konstrukce a určuje velikost eliminované energie. 
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5 NÁVRH OTOČNÉHO STOLU 

 
Stěžejní součástí navrhovaného stroje byl otočný stůl, který nese dvojici přípravků. 

Konstrukci této sestavy musela být věnována zvýšená pozornost. Konstrukce otočného stolu 

nemohla být založena pouze na odborném odhadu, ale vyžadovala konkrétní výpočty                    

pro optimální návrh celé soustavy. Jsou výrobci, kteří jsou schopni dodat kompletní otočné stoly 

včetně řídicích systémů. Tyto stoly jsou zpravidla používány jako doplňkové či nástavbové 

vybavení nebo jsou součástí obráběcích strojů. [2] Tyto stoly jsou určeny pro přesné dělení a 

velké zatížení, které je vyvolané samotnou hmotností obrobku či působením přídavných sil vlivem 

obráběcího procesu. Hlavními kritérii nepoužití již hotového či sériového otočného stolu v našem 

případě bylo: 

 vysoká pořizovací cena, 

 velký zástavbový prostor, 

 zbytečně vysoká přesnost polohovaní, 

 rychlost polohování, 

 počet cyklů. 

 

Pro zmiňované zařízení byl zvolen návrh vlastního stolu, který se měl cyklicky otáčet pouze 

o 180° reverzním pohybem. Snahou bylo najít jednoduché a spolehlivé řešení, dostačující pro 

konkrétní požadavky. Otočný stůl byl rozdělen na tři dílčí celky: 

 spodní deska, 

 uložení otočného stolu, 

 pohonná jednotka. 
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Obr. 5.1 Rozpad otočného stolu 

 

Samotná konstrukce se zabývala jen dvojicí zmíněných celků, a to spodní deskou                   

a uložením otočného stolu. Úkolem bylo navrhnout samostatné externí vedení otočného stolu, 

které by zachytilo veškeré vzniklé síly vlivem různých faktorů. Při správném uložení by pro tento 

otočný stůl bylo zapotřebí pouze vytipovat vhodnou pohonnou jednotku, která by přenesla 

potřebný krouticí moment získaný z výpočtu spodní desky včetně správného uchycení jednotky 

s dalšími sestavami. [3] Jako pohonná jednotka byl zamýšlen kyvný pohon pro přenos krouticího 

momentu. Kyvné pohony jako samostatné jednotky je možné zatížit ať už radiálními nebo 

axiálními silami pouze v omezeném rozsahu. Snahou bylo navrhnout vhodné uložení a propojení 

celé soustavy pro vznik sestavy otočného stolu jako celku pro správnou funkci.     

 
5.1 Spodní deska 

 
Otočný stůl byl navržen pro dvojici přípravků s cyklickým otáčením ±180°. Spodní 

deska byla navržena v obdélníkovém tvaru pro snížení hmotnosti, momentu setrvačnosti, 

použitého materiálu a jiných faktorů, které jsou přímo či nepřímo promítnuty do nákladů celkové 

soustavy. Rozměry této desky byly zvoleny 601 x 1400 x 12 mm. Deska otočného stolu byla 

navržena ze slitiny hliníku EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7*). Pro konstrukci a návrh dalších 

nezbytných dílů pro uložení bylo zapotřebí vypočítat některé hlavní hodnoty, které bylo nutné 

znát pro volbu vhodné pohonné jednotky.  
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[5]                                                                                              (10)                                    

 

 

Obr. 5.8 Náčrt sestavy otočného stolu s kyvným pohonem [5] 

      

 Z výsledku je patrné, že bylo nutné zvolit kyvný pohon s větším krouticím momentem 

pro přenos vypočteného momentu s hodnotou přesahující 140 N·m. 

Krouticí moment je dán plochou pneumatických válců, na kterou působí tlak vzduchu. 

Jenže tuto plochu u kyvných pohonů nelze přesně spočítat, a tak se použil k určení teoretického 

krouticího momentu pro zvolený typ pohonu příslušný diagram z katalogu. Výrobci 

pneumatických prvků často uvádějí tlak v barech. Tuto jednotku je nutné převést v poměru 1 bar = 

0,1 MPa.   

 

 

Obr. 5.9 Diagram  kyvného pohonu [7] 
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 [5]                                                                                                          (8)                                                                                                                             

 

Obr. 5.7 Diagram úhlového zrychlení kyvných pohonů [5] 

 

Úhlové zrychlení 

 

[5]                                                                                                         (9) 

 

 

Teoretická hodnota krouticího momentu 

 Teoretický krouticí moment nepočítá s odpory, které jsou způsobené vnitřním třením 

kyvného pohonu a mechanismů s ním spojených čí v něm uložených. 

 

MT = J x ε 

 Potřebnou hodnotu krouticího momentu ME dostaneme, když teoretickou hodnotu 

krouticího momentu MT vynásobíme příslušným koeficientem k. K překonání hmotnostního 

momentu setrvačnosti se při rotaci doporučuje použít koeficient k = 10. 
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Výpočet hmotnosti samotné otočné desky 

Objem otočné desky 

[5]                                                                                                       (1) 

Hmotnost otočné desk 

[5]                                                                                                              (2) 

 

Kontrola výpočtu hmotnosti desky byla ověřena z 3D programu CATIA V5, která činila 

26,211 kg. Rozdíl vypočtené a získané hmotnosti z programu je dán tím, že 3D software je 

schopen odečíst i odebraný materiál z polotovaru po zhotovení všech potřebných děr                     

a vybrání. I přes přesnější hodnotu z objemového modelu byla dále ve výpočtech použita 

hmotnost vypočtená, která je větší, ale záměrem bylo otočný stůl částečně předimenzovat. Pro 

tento případ je tedy lepší počítat s větší hodnotou. Podíl odebraného materiálu je v našem případě 

zanedbatelný. U některých dílů, kde procento odebraného materiálu je značné, je vhodnější použít 

dané hodnoty odečtené z 3D modelu pro optimální navržení celkové soustavy.  

    

Hmotnost jednotlivých přípravků nebyla známa a musela tedy být odhadnuta. Odhad se 

soustředil pouze na přípravky již zamýšlené pro konkrétní projekt. Předpokládané zatížení bylo 

odhadnuto na 35 kg od jednoho přípravku.  

 

 

 

Obr. 5.2 Náčrt spodní desky včetně přípravků pro výpočet 
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5.2 Uložení otočného stolu 
 

Konstrukce této sestavy vyžadovala vhodný návrh ložisek pro přenos rotačního pohybu 

včetně zachycení všech působících sil a správnosti jejich uložení a propojení s ostatními prvky. 

Valivá ložiska jsou nepostradatelnou strojní součástí v mnoha strojních zařízeních. Umožňují 

vzájemný rotační pohyb součástí ve strojích, přičemž současně přenášejí působící síly.  Skládají se 

obvykle ze dvou kroužků, valivých těles a klece. Nedílnou součástí valivých ložisek jsou i maziva 

a těsnicí prvky.  

Pro správnou funkci valivého ložiska je proto důležité navrhnout nejen správně typ                   

a velikost ložiska, ale také způsob jeho mazání, odvodu vznikajícího tepla, protikorozní ochrany a 

zabránění vnikání nečistot do uložení. S tím souvisí nutnost správného návrhu konstrukce uložení 

včetně tolerancí připojovacích rozměrů pro ložiska a případně způsob jejich domazávání.   

Valivá ložiska rozdělujeme zpravidla podle směru síly, pro jejíž přenášení jsou převážně 

určena, do dvou základních skupin: 

 radiální ložiska, 

 axiální ložiska. 

 

Přesný rozdíl mezi oběma skupinami ale není, protože většina radiálních ložisek může 

zachytávat i axiální síly a některé typy axiálních ložisek i radiální síly. 

 

Podle tvaru valivých těles ložiska dělíme na ložiska: 

 s bodovým stykem,  

 s čárovým stykem. 

 

U kuličkových ložisek nastává teoretický styk v bodě, proto se také označují jako ložiska s 

bodovým stykem. U ložisek válečkových, soudečkových, kuželíkových a jehlových vzniká styk v 

čáře, resp. v přímce, proto se společně označují jako ložiska s přímkovým nebo čárovým stykem. 

Typ a velikost ložiska je zpravidla vybírán na základě jeho únosností s ohledem na provozní 

podmínky a očekávanou trvanlivost ložiska. 

Pro určení správného typu ložiska je proto nutné znát co nejlépe provozní zatížení 

ložisek, dodržet správné zásady pro volbu ložisek a jejich uložení včetně postupu montáže, ale 

také je vhodné znát předpoklady, za kterých navržené výsledky platí. Každý typ ložiska se 
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Potřebný krouticí moment 

Pro určení krouticího momentu, kterého je zapotřebí k otočení daného tělesa                              

o požadovaný úhel v daném čase musíme znát tyto údaje: 

 úhel natočení v radiánech, 

 úhlová rychlost, 

 úhlové zrychlení. 

 

Úhel natočení v radiánech 

Pro otočení stolu byly uvažovány pouze dvě polohy, tedy otáčet vždy o 180°                        

do koncové polohy bez možnosti mezipolohy. U výpočtu úhlové rychlosti a úhlového zrychlení se 

uvádí úhel natočení v radiánech. 

 

[5]                                                                                                           (6) 

 

Úhlová rychlost 

Jde o fyzikální veličinu popisující otáčivý pohyb tělesa, která je vyjádřena změnou 

dráhy za jednotku času. Čas potřebný pro otočení stolu o 180° byl stanoven maximální hodnotou 3 

sekundy. Výpočet je dán vzorcem:  

[5]                                                                                                           (7) 

 

Tato hodnota je vypočtena pro obecný vztah, ale v našem případě se uvažovalo použít 

jako poháněcí jednotku pneumatický kyvný pohon.  

 U kyvných pneumatických pohonů musíme brát v úvahu skutečnost, že mají v celém 

rozsahu úhlu natočení přibližně konstantní úhlové zrychlení. Tudíž úhlová rychlost členu                  

na konci pak dosáhne téměř dvojnásobku průměrné úhlové rychlosti viz obr.9.10. Tím se výpočet 

značně změní. 
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Moment setrvačnosti desky      

 

[5]                                                                                              (3) 

 

Obr. 5.5 Moment setrvačnosti rotační desky [5] 

 

Pro výpočet momentu setrvačnosti dvojice přípravků s odhadovanou hmotností byl 

použit zjednodušený vzorec pro hmotný bod na rameni. 

 

[5]                                                                                                              (4) 

 

Obr. 5.6 Moment setrvačnosti hmotného bodu na rameni [27] 

 

 

Celkový moment setrvačnosti tedy byl dán: 

[5]                                                                                              (5) 
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vyznačuje charakteristickými vlastnostmi danými konstrukcí a rozměry, které určují jeho 

vhodnost pro daný způsob použití. 

Volba typu standardního ložiska bývá ovlivněna zejména: 

 zatížením, 

 prostorovými možnostmi, 

 otáčkami, 

 přesností chodu, 

 souosostí, 

 tuhostí uložení. 

 

Podle návrhu se v daném případě jednalo o kombinované zatížení. Kombinované zatížení se 

skládá ze současně působícího radiálního a axiálního zatížení. Axiální únosnost ložiska je závislá 

na stykovém úhlu. Čím je úhel větší, tím je větší i axiální únosnost ložiska. Pro zachycení tohoto 

zatížení a výpočet byla zvolena dvojice jednořadých ložisek s kosoúhlým stykem montovaných 

zády k sobě. Toto zvolené uložení optimálně zachycuje nejen radiální i axiální síly, ale i klopný 

moment, který vzniká působením síly mimo osu ložiska.  

 

 

 

Obr. 5.3 Rozložení sil při použití a způsobu uložení ložiska s kosoúhlým stykem [6] 

Při konkrétním návrhu jsme nebyli nikterak limitováni prostorovou zástavbou. Přípustné 

otáčky rovněž nebyly limitujícím faktorem, i když ložiska s kosoúhlým stykem jsou vhodná i pro 

vysoké otáčky. Uvažovaný pohyb byl pouze kyvný vždy o 180° za 2 sekundy o předpokládané 

frekvenci 2 ot/min. Tudíž výsledné otáčky při maximální rychlosti s uvažovaným plynulým 

otáčením by činily 15 ot/min. 
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 Pro uložení otočného stolu byla navržena ložiska s normální přesností rozměrů                   

a chodu. S ohledem na výrobní nepřesnosti a průhyby hřídelí dochází v uložení                                   

k vzájemnému naklopení ložiskových kroužků. S tímto jevem je třeba počítat a volit ložiska, která 

umožňují vyrovnat nesouosost a montážní nepřesnosti. Kuličková ložiska mohou vyrovnávat jen 

nepatrnou nesouosost, a to ještě v případě, že na ně nepůsobí zatížení. Konstrukčně tedy bylo 

navrženo uložení, kde je souosost zaručena a pro výrobu předepsána na výrobních výkresech. 

Tuhost uložení vyjadřuje sílu, kterou je třeba vynaložit pro dosažení definované 

výchylky v důsledku pružného uložení. Pro zvýšení tuhosti se ložiska předepínají. Zvolená ložiska 

mají stykový úhel 40° a tím mohou přenášet velké axiální zatížení. 

 

Konstrukce uložení 

Při navrhování uložení s jednořadými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem je nutno 

si uvědomit, že tato ložiska musí být používána s dalším ložiskem nebo ve dvojici. Jestliže jsou 

používána jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, musí být nastavena proti sobě, aby 

bylo dosaženo požadovaného předpětí nebo vůle. [6] 

 Správné nastavení a volba předpětí nebo vůle mají zásadní vliv na správnou funkci 

ložiska a spolehlivost uložení. Jestliže provozní vůle je např. příliš velká, pak únosnost ložiska 

nebude plně využita, zatímco příliš velké předpětí vyvolá vysoké tření a vyšší provozní teplotu, 

což má za následek zkrácení provozní trvanlivosti ložiska. Je však třeba zdůraznit, že u 

jednořadých kuličkových ložisek řady 72 B a 73 B, která byla použita v tomto případě (se 

stykovým úhlem 40°) je zaručeno správné odvalování pouze v případě, když síla axiální / síla 

radiální ≥ 1.  

 Na ložiska s bodovým nebo čárovým stykem musí působit určité minimální zatížení, aby 

byl zajištěn jejich uspokojivý chod. Toto platí i ve zmiňovaném případě použití ložisek                  

s kosoúhlým stykem. 
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Obr. 5.4 Řez uložením otočného stolu s izometrickým pohledem 

 
Pro správnou volbu typu a velikosti kyvného pohonu jsem musel znát následující údaje: 

 hmotnostní moment setrvačnosti, 

 krouticí moment, 

 kinetickou energii otáčejícího tělesa. 

 

Hmotnostní moment setrvačnosti 

Jak u lineárního pohybu, tak stejně i u rotačního pohybu musíme překonat setrvačnost 

tělesa o hmotnosti m a uvést jej do pohybu. Odpor proti otáčení je dán setrvačností hmoty tělesa. 

Na rozdíl od lineárního pohybu nerozhoduje při otáčivém pohybu pouze hmotnost tělesa, ale i 

hmotnostní moment setrvačnosti J. Je dán jak hmotností tělesa, tak i polohou těžiště k ose rotace. 

Dalším hlavním výpočtem byl moment setrvačnosti, který byl rozdělen do dvou fází,          

a to výpočtu samotné desky a výpočtu předpokládaných přípravků, které otočná deska ponese, jak 

je znázorněno na obr. 5.2. 

 


